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ভূমিকা 
ইমারতে ইসলামী আফগাফনস্তান েথা োফলবান মুজাফহদতদর বযাপাতর আমাতদর 

সমাতজ রতয়তে ফবফিন্ন অপপ্রচার ও িলু ধারণা। একফদতক  প্রায় ফেন দশক ধতর 

োগুে, কুফফার ও মুনাফফফকন গগাষ্ঠী োাঁতদর ফবরুতে প্রপাগান্ডা চাফলতয় যাতে। 

অনযফদতক মানতুের অজ্ঞোর সুতযাগ ফনতয় ভ্রান্ত পতথর অনুসারী ফবফিন্ন ইসলামী 

দল ও সংগঠন ফনজ ফনজ স্বাথথ অনুযায়ী  ইমারতে ইসলাফময়ার বযাপাতর প্রচার 

করতে িলু বযাখ্যা। তেফর করতে সংশয়। এতদর মতধয গণোফিক রাজনীফেতে 

ফলপ্ত নানা ইসলামী দল গযমন আতে, গেমফন আতে খ্াতরফজতদর মানহাতজর 

অনুসারীরাও। ফতল ফবভ্রাফন্তর সম্মুখ্ীন হতেন সাধারন মসুফলমরা। ইমারতে 

ইসলাফময়ার অফধকাংশ প্রকাশনা পশেু ও দাফর (ফাফসথ) িাোয় হবার কারতণ 

োাঁতদর মলূ অবস্থান জানার গেতেও একফি প্রফেবন্ধকো কাজ করফেল। 

একারতণ ইমারতে ইসলামীয়ার অফফফশয়াল ফবফিন্ন আতলাচনা বাংলা িাোিােী 

মুসফলমতদর সামতন েুতল ধরার একফি প্রকল্প আমরা গ্রহণ কতরফে।  এ প্রকতল্পর 

অংশ ফহতসতব ফনতচর প্রবন্ধফির অনুবাদ গপশ করা হতে। 

এই প্রবন্ধফি োফলবান মুজাফহদতদর অফফফসয়াল ফাফসথ (আফগাফনস্তাতন ফাফসথ 

িাোর এই ধারাফি ‘দাফর’ নাতম পফরফচে ও কফথে) মযাগাফজন ‘মাজাল্লাহ 

হাফককে’ (৮ম বেথ, ২য় সংখ্যা, জুমাদাল উলা ও জুমাদাল উখ্রা ১৪৪২ 

ফহজফর, জানুয়াফর ও গফব্রুয়াফর ২০২১ ইংতরফজ) এর ৪5 নাম্বার সংখ্যায় 

প্রকাফশে হতয়তে। এফির সম্পাদক হতলন গমৌলফব নাঈমুল হক হক্কাফন 

হাফফযাহুল্লাহ, ফযফন ‘আহমাদ োনফির’ নাতম মযাগাফজতনর পাঠকতদর কাতে 

সুপফরফচে।  
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মুহোরাম উস্তাদ মুয়াফফাক আফগান হাফফযাহুল্লাহ’র ফলফখ্ে  اقنب امدر

ه زنیم ااتفد
ب 
 প্রবন্ধফির বাংলা ফশতরানাম গদওয়া হতয়তে ‘গণেতির دومرکایس 

মুতখ্াশ উতম্মাফচে হতয় গগতে’।  

এই প্রবতন্ধ অেযান্ত বফলষ্ঠিাতব গণেতির চালাফক, গধাাঁকাবাফজ ও প্রোরণা েতুল 

ধরা হতয়তে। এতে রতয়তে সকল মুসফলম ফবতশে কতর ইসলামপন্থী গণোফিক 

দলগুতলার বযাপাতর ফশো ও উপতদশ, গযন োরা গকান পতথ চলতেন, ো বুঝতে 

পাতরন। আশা করফে গণেতির বযাপাতর ইমারতে ইসলামী আফগাফনস্তাতনর 

অবস্থাতনর ফনতয় যাতদর সংশয় ফেল, এই প্রবতন্ধর মাধযতম আমরা ো দূরীিূে 

করতে গপতরফে। আল্লাহ আপনাতদরতক, আমাতদরতক ও আমাতদর এই গোট্ট 

কাজতক কবুল ও মকবুল কতর ফনন। আফমন।  

 

সম্পাদক 
০১ মুহাররাম ১৪৪৩ হহজহর 

১০ আগস্ট ২০২১ ইংররহজ 
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গণেি োর অফস্ততের প্রথম ফদন গথতকই ধূেথ রাজনীফেফবদ এবং পুাঁফজপফেতদর 

দ্বারা জনসাধারতণর সাতথ প্রোরণা কতর আসতে। বেতরর পর বের ধতর, এই 

প্রোরনাতক ফবফিন্ন রূপ এবং রঙ গদওয়া হতয়তে, যাতে মানুতের মূখ্থোতক 

যথাসম্ভব দীর্থাফয়ে করা যায়, এবং এই গণেতির বযবসাতক গদউফলয়াপনা গথতক 

রো করা যায়। যফদও এর কারতণ সাধারণ মানুতের প্রাণ ও জীবন িয়াবহ 

েফের সম্মুফখ্ন হফেতলা।  

েৃেীয় ফবতের দফরদ্র গদশগুতলাতে গণেতির কলঙ্ক আতরা বহু আগ গথতকই শুরু 

হতয়তে। গযখ্াতন রাষ্ট্রগুতলা তস্বরাচারী ফনপীড়তনর মধয ফদতয় শাফসে হফেতলা। 

জ্ঞানীরা এই সেয বহু আতগই বঝুতে গপতরফেতলন। 

পফিমা গদশগুতলা অনয রাষ্ট্রগুতলাতে এই গণেি রপ্তাফন কতর এর কুৎফসে ও 

ফববণথ গচহারার মতুখ্াশ রো করতে সেম হতয়ফেল। কারণ োরা ধারাবাফহকিাতব 

এ কথা প্রচার কতর আসফেতলা গয, এই গদশগুতলা নযায়ফবচার, সমো এবং 

মানবাফধকাতরর উপর ফিফি কতর প্রফেফষ্ঠে হতয়তে। োরা কতয়ক দশক ধতর এই 

ফমথযা দাফব কতর আসতে এবং সফেযকারাতথথ নযায় ও সমোর বুতক আর্াে কতর 

যাতে। 

ফবগে কতয়ক যুগ ধতর জাফেগে তবেময, ধতমথর সাতথ সংর্েথ, ফবতশে কতর 

ইসলাম ধমথ,  ক্রতুসড এবং ধমথীয় যুতের িয়াবহো, ফনরীহ ও ফনপীফড়ে মানুতের 

হেযার জনয স্পষ্ট এবং বযাপক সমথথন আদায়, গচার, লুতিরা শাসকতদর পতে 

সমথথন আদায়, ফবতে মানবাফধকার লঙ্ঘন, বযফিগে লাতির জনয জনস্বাথথ 

লঙ্ঘন, গহৃযুেতক প্রতরাফচে করা, দুবথল ও ফনপীফড়ে গদতশর গগাপনীয়োয় 

হস্ততেপ করা, দফরদ্র ও অিাবী গদতশর সম্পদ চুফর করা ফেতলা এই বযবস্থার 

অনযেম অজথন। অথচ এরাই নযায়ফবচার, গণেি, সংখ্যাগফরষ্ঠ জনগতণর গিাতির 

প্রফে শ্রোশীলোর দাফব কতর থাতক। অন্তে ফেন-চার দশক ধতর ফবে ো 

প্রেযে করতে।  
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গণোফিক, নযায়ফবচার ও সমোর দাফবদার এ ফবশাল ও জীণথ বযবস্থার 

রপ্তাফনকারকগণ উপতর উফল্লফখ্ে সমসযাগুতলার সাতথ ফনতজতদর দাফব ও কতমথর 

দ্বন্দ্ব ফনতয় গকান ধরতণর দু:খ্তবাধ কতরফন। বরং োতদর ফনতজতদর গদতশও, (যাতক 

োরা গণেতির শৃঙ্খলা বতল মতন কতরন)  গণেতির অন্তরাতল চুফর ও লুণ্ঠন 

কতরতে এবং ধমথীয় ফবোসতক অস্বীকার কতর এর ফবধাবলীতকও লঙ্ঘন করতে 

শরু কতরতে।  

গয গদতশ (আতমফরকায়) লে লে কৃষ্ণাঙ্গ বাস কতর, গসখ্াতন শুধু সরকার 

বযবস্থায় োতদর গকান অংশ গনই ো নয়, বরং োরা ফশো ও স্বাতস্থযর মতো 

গমৌফলক মানবাফধকার গথতকও বফিে। গয গণেি সকলতক আইতনর সামতন 

সমান মতন কতর োরা এই কৃষ্ণাঙ্গতদর গবাঁতচ থাকার অফধকারিুকু ফদতে পাতর না। 

আবার গণোফিকরা গয ফনবথাচন বযবস্থা ফনতয় গবথ কতর োতদর দ্বারাই ো প্রশ্নফবে 

হয়, এর ফলাফল গহরতফর হয় এবং এতে অংশগ্রহণকারীও গখ্াদ এ বযবস্থা 

ফনতয় উপহাস কতর।  

ফনবথাচতনর ফলাফলতক অস্বীকার কতর এর ফবরুতে প্রফেবাদ করা গণোফিক 

ফসতেতমর জনয ফবতের মতো। আবার এই প্রোরণামুলক ফনবথাচতনর উপর ফিফি 

কতরই এই বযবস্থা োর তবধো অজথন কতর। ফনবথাচতনর ফলাফল গর্ােণার পর 

জনগণ এতক ফবভ্রাফন্তকর গর্ােণা কতর বাকফবেণ্ডোয় ফলপ্ত হয়। গশতে চরম 

উপহাতসর মধয ফদতয় এর প্রফে অনাস্থা প্রকাশ কতর এবং গর্ােণা কতর গয 

ফনবথাফচে সরকার রাষ্ট্র পফরচালনার গযাগযো রাতখ্ না। 

২০২১ সাতলর ৬ জানুয়াফর ফসতনি এবং মাফকথন প্রফেফনফধ পফরেতদর একফি গযৌথ 

অফধতবশতন যা র্তিফেল এবং গডানাল্ড ট্রাতম্পর প্রফেবাদী সমথথকরা, কংতগ্রসতদর 

বাফড়র্তর গয হামলা কতরফেতলা; ো গকান গোি র্িনা নয়। বরং এর মাতঝ 

গণেতির িফবেযৎ এবং এফি সম্পতকথ মানুতের ফচন্তাধারা পফরবেথতনর খ্ুব 

শফিশালী িূফমকা রতয়তে। 
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গণেতির জন্মিূফমখ্যাে এবং ফবতের ফবফিন্ন রাতে গণেি রপ্তানীর গগৌরব! 

অজথনকারী রাতষ্ট্র কংতগ্রসতদর দখ্লদাফরে এবং প্রফেবাদী বন্দুকধারীতদর সংসদ 

িবন দখ্ল করা, গণেতির প্রেীক ও প্রফেফনফধতদর গহনস্থা, অফফতসর সরঞ্জাম 

লুিপাি করা আজ ফবেতক গচাতখ্ আঙ্গলু ফদতয় গদফখ্তয় ফদতয়তে গয, মানুে এখ্ন 

আর গণেতির ফমথযা দাবী এবং স্বতর্াফেে ফনবথাচতনর ফলাফল ফবোস করতে চায় 

না, যার জনয োতদর শে শে ফমফলয়ন ডলার খ্রচ করতে হতয়তে। 

োরা এখ্ন জাতন গয গণেি অলঙ্কৃে রফঙন পদথার আড়াতল লুকাতনা রতয়তে 

নৃশংস ফকেু দল যারা োতদর ইোমতো েমো দখ্ল করতে পাতর এবং োরা 

কতয়ক বের পর পর গচহারা পফরবেথন কতর মানুতের সামতন হাফজর হয়, 

মানুেতক আগামীর স্বপ্ন গদখ্ায়। ফকন্তু সেয হতলা োতদর গচহারার এই পফরবেথন 

ফিফির পদথার মতধযই সীমাবে। গুরুেপূণথ ফবেয় হতলা োতদর সব গুরুের এবং 

গুরুেপূণথ ফসোন্ত গসই পদথার আড়াতল করা হয়। আবার োতদর এসব গুরুেপূণথ 

ফসোন্ততক কফথে গণেি এবং ফনবথাচতনর ফলাফল গকানিাতবই প্রিাফবে 

করতে পাতর না।  


